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تخصیص ۵۰۰واحد مسکونی به فرهنگیان
واجد شرایط از طرح مسکن ملی

رئیس شورای آموزش و پرورش تهران با اشاره به هفته گرامیداشت
شوراهای آموزش و پرورش گفت :تأمین نیازهای همگانی و تحقق
نظم عمومی با عملکرد مفید شوراهای آموزش و پرورش منجر به
ایجاد بستری مطلوب توام با امنیت و رشد فضایل اخالقی ،انسانی
و اسالمی می شود.
به گزارش ایســنا ،انوشیروان محســنی بندپی در این باره گفت:
شــوراهای آموزش و پرورش در استان ها ،شهرستان ها و مناطق
کشور ،به منظور تحقق مشــارکت و نظارت مردم در امر آموزش
و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ،جهت تأســیس،
توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت
های اجرایی آموزش و پرورش تشکیل شده است.
وی به سیاســت های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
کشور ابالغی از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی اشاره کرد و
گفت :ارتقای جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص های کمی و
کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم
انداز  ۲۰ســاله جمهوری اسالمی ایران یکی از اولویت های اصلی
همه قوا و نهادهای ملی و محلی اســت مری که بدون شــک با
تبیین و اجرای دقیق قانون و سیاســت های ابالغی مذکور توسط
شــوراهای آموزش و پرورش می تواند کارویژه های مورد نظر بر
اساس مبانی و موازین فقهی و نیز قانون اساسی را تأمین کند.
بندپی افزود  :عملکرد مفید شــوراهای آموزش و پرورش منجر به
ایجاد بستری مطلوب توام با امنیت و رشد می شود.
استاندار تهران درباره جایگاه شورای آموزش و پرورش و ضرورت
مشــارکت نهادهای ملی و محلی بیان کــرد :یکی از مهمترین و
اصلی ترین شیوه های بهره گیری از مشارکت فعال و همه جانبه
مردم در فرآیند توسعه ،استفاده از ظرفیت شوراها و نهادهای مردمی
است که شوراهای آموزش و پرورش با تحقق بخش مشارکت در
جهت پیشبرد اهداف عالیه آموزش و پرورش موثر بوده و بویژه که
مقام معظم رهبری [مدظله العالی] در سیاســت های ابالغی نیز
تأکید کرده اند« :بســتر سازی برای تقویت مشارکت های مردمی
و غیر دولتی ،منطبق بر قانون اساســی و سیاست های کلی نظام
اداری و آموزش و پرورش به ویژه ایجاد زمینه مشــارکت معلمان،
خانوادهها ،حوزه های علمیه ،دانشگاه ها ،مراکز علمی و پژوهشی
و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و
تربیت» یکی از مصادیق مهم و اولویت دار است.
وی به مصادیق و اقدامات انجام شــده توســط شــورای آموزش
و پرورش شهرســتان های تهران اشــاره کرد و تشکیل کارگروه
اســتانی و محلی جهت حل مشکالت شهرســتان های پردیس
و پرند ،اســتعالم اســتانداری از وزارت کشور در خصوص دریافت
کمک سرانه آموزش از سازمان ها و ارگان های ذیربط  ،مشارکت
نهادهــای اجرایی و محلی در آماده ســازی و ترمیم مدارس را به
عنوان مصادیق آن برشمرد.بندپی ارتقای جایگاه آموزش و پرورش
را ضروری دانست و تصریح کرد :ارتقای جایگاه آموزش و پرورش
به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی
و عهدهدار اجرای سیاســت های مصوب و هدایت و نظارت بر آن
(از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی
با توســعه همکاری دستگاه ها یکی از اهداف بنیادین است که در
طول سالهای گذشته به خصوص مصوبات نهاد شورای آموزش و
پرورش استان در راستای این موضوع بوده است.
رئیس شورای آموزش وپرورش استان تهران ،اقدامات حقوقی برای
تخصیص  ۵۰۰واحد مســکونی به فرهنگیان واجد شرایط از طرح
مسکن ملی در شهرســتان پردیس را به عنوان برخی از اقدامات
شورای آموزش و پرورش شهرستان های تهران برشمرد.
محسنی بندپی گفت :تصویب شیوه نامه اجرایی بند دال تبصره ۹
قانون بودجه  ،شیوه نامه اجرایی ماده  ۱۶قانون شوراهای آموزش
و پرورش  ،شــیوه نامه اجرایی ماده  ۱۳قانون شــوراهای آموزش
و پرورش از جمله مصوبات شــورای آموزش و پرورش شهرستان
های استان است.وی در پایان گفت  :شوراهای آموزش و پرورش
در اســتان ها ،شهرســتان ها و مناطق کشــور ،با کار ویژه های
مطلوب جهت عمومی کردن مســایل آموزش و پرورش در استان
ها ،شهرســتان ها و مناطق از ســوی مقامات اجرایی و محلی و
نمایندگان اولیاء و معتمدان در راستای تحقق اهداف عالی آموزش
و پرورش گام های موثری برداشــته است که بخش عمده فعالیت
ها و مصوبات در ســال های گذشته در راستای مصادیق و مولفه
های آموزشی و پرورشی جهت حمایت از دانش آموزان و از طرف
دیگر جلــب و جذب منابع مالی برای دســتگاه اجرایی آموزش و
پرورش بوده است.

احراز هویت قضایی به صورت
لحظهای انجام میشود

رئیــس مرکز آمــار و فنــاوری اطالعات قوه قضاییــه گفت :در
زیرســاخت احراز هویت برخط قوه قضاییه ،فرایند احراز هویت به
صورت لحظهای انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عیســی زارع پــور رئیس مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوه قضائیه امروز در مراســم افتتاح زیر ساخت
احراز هویت برخط قوه قضائیه با اشــاره بــه الزامات فرآیندهای
الکترونیک گفت :ارائه خدمات آنالین و الکترونیک سه مرحله اعم
از احراز هویت ،اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال
را شــامل میشود؛ امروز با افتتاح ســامانه احراز هویت برخط قوه
قضائیــه فرآیند احراز هویت به صورت آنالین و هوشــمند تحقق
مییابد؛ همچنین الزم اســت این نوید را بدهــم که در آیندهای
نزدیک پیرامون اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را
ارائه خواهیم داد.زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی
یکســال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنالین و هوشمند
از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ارائه شده است
گفت :تا پیش از این انجام خدمات الکترونیکی قضائی مشروط به
یک بار حضور در دفاتر خدمات قضائــی برای انجام فرآیند احراز
هویت بود ،اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط
قوه قضائیه ،دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضائی به
صورت آنالین و هوشــمند صورت میپذیرد و مراجعه کنندگان به
دســتگاه قضائی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به
مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضائی ندارند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با اشاره به مزایای
ســامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه گفت :با عملیاتی شــدن
زیرســاخت احراز هویت برخط در دستگاه قضائی عالوه بر اینکه
امور قضائی مردم تســهیل و تسریع میشود ،شفافیت فرآیندهای
ناظر بر احراز هویت تحقق مییابد و همچنین زمینههای فســاد
نیز کاهــش پیدا میکند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق
مییابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادالنه
برداشته خواهد شد.
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تلفات کرونا با «عادیانگاری» بار دیگر  ۳رقمی میشود

فوتیهای روزانه کرونا چند روزی اســت که
دو رقمــی و حتی رنگ آبی هــم به وضعیت
شــیوع کرونا در شهرها اضافه شده ،اما به نظر
میرسد برخی اقدامات عجوالنه برای کاهش
محدودیتهای کرونایی نشان از دلتنگی برای
خیز بعدی کرونا دارد.
به گزارش روز ســه شــنبه خبرنگار سالمت
ایرنا ،شانزدهم دی ســال  ۱۳۹۹بود که پس
از  ۲۰۰روز باالخره سخنگوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد که آمار
فوتیهای روزانه کرونا به کمتر از  ۱۰۰نفر در
روز رســیده است .به جز  ۱۸دی ماه که قدری
بیش از  ۱۰۰نفر در  ۲۴ســاعت به علت کرونا
فوت کردند ،در روزهای اخیر فوتیهای کرونا
دو رقمی است .اعدادی که هر کدام جان یک
انسان است و نمیتوان به سادگی حتی از یک
عدد هم گذشت.
با این حال و با وجود هشــدار همه مسئوالن
در ایــن زمینه که مبادا عــادی انگاری کنید،
برخی محدودیتها در حال رفع شدن است و
انگار این وضعیت کاهش محدودیتها نسبت
مستقیمی با میزان رعایت جامعه دارد.
افزایش حضور کارکنان
وضعیت استان تهران در هفته جاری به رنگ
زرد تغییر پیدا کرده اســت .وضعیتی بســیار
شــکننده که با کمترین عادی انگاری شرایط
به ســرعت بــه نارنجی بر میگــردد .این در
حالیست که حال این روزهای پایتخت با وجود
آلودگی هوا چندان مساعد نیست و سوار شدن
این پدیده هر ساله بر کرونا ،دوش شهروندان
تهرانی را حسابی سنگین کرده است.
با این حال ،رنــگ زرد کرونایی تهران باعث
شــده که حضور کارکنان به دو سوم افزایش
پیدا کند و این در حالی اســت که نمودار کرونا
به راحتی میتواند با همین وضعیت دوباره میل
به صعود داشــته باشد و خیز جدیدی که همه
مسئوالن درباره آن هشدار میدادند ،در بهمن
یا اوایل اسفند خود را نشان بدهد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در این
زمینه گفت :با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
همکاری مردم و مســئوالن ،استان تهران در
وضعیت زرد قرار گرفت .دورکاری یک ســوم
کارکنان دستگاههای اجرایی در استان تهران
اعمال میشود و محدودیت تردد خودروها از ۹
شــب تا  ۴صبح استمرار دارد .محدودیت تردد
به استانهای شمالی ادامه دارد و تردد به سایر
استانها مجاز محسوب میشود.
وضعیت نارنجی بیخ گوش تهرانیها
رنگ زرد کرونایی تهران آنقدر شکننده است
که کوچکترین بی تدبیــری میتواند دوباره
وضعیت نارنجی و سپس قرمز را حاکم کند .آن
هم در شرایطی که آلودگی هوا نفس تهرانیها
را گرفته و هنوز واکسن کرونا در دسترس قرار

نگرفته است.
محســنی بندپی اســتاندار در مورد شکننده
بــودن وضعیــت زرد کرونایی تهــران اظهار
کرد :بر اســاس آخرین گزارش دریافتی ،شمار
فوتیهای اســتان تهران بر اثر ابتال به کرونا
تا صبح روز یکشــنبه به  ۱۷نفر رســید .شمار
مبتالیان بستری در بخشهای مختلف درمانی
استان تهران نیز بیش از یک هزار و  ۹۰۰نفر
است که نزدیک به  ۹۵۰نفر آنان در بخشهای
ویژه بستری هستند.
وی بیان کرد :اســتان تهران هــم اکنون در
وضعیــت زرد قرار دارد .نباید فراموش کرد که
هنوز خطر شــیوع بیماری کرونا در موج جدید
بیخ گوش همه ما قــرار دارد و عادی انگاری
شــرایط ،وضعیت کنونی را متزلزل و بار دیگر
محدودیت ها را باز میگرداند.
علــی رضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا
در کالنشــهر تهران نیــز در این زمینه گفت:
مطلقا نباید به شــرایط کنونی بســنده کرد .با
توجه به آخرین ردهبندی وضعیت شــهرها در
اســتان تهران عمده شهرستانها در وضعیت
زرد قرار گرفتند ،اما فرمانداران نیاز اســت که
به دقت شــرایط هر شهرستان را مورد بررسی
قــرار دهنــد و به صورت هفتگــی گزارش و
تحلیلهــای خود را ارائه کنند .وضعیت تهران
هنوز شــکننده اســت.زالی اظهار کرد :تهران
به دلیــل حجم باالی جمعیــت و میزان زیاد
فعالیتهای اقتصادی و مدنی شرایط متفاوتی
با سایر شهرها دارد و اگر تنها  ۱۵۰نفر در روز
به تعداد موارد بستری ما اضافه شود ،دوباره به
شرایط نارنجی بر میگردیم و کالنشهر تهران
هم اکنون یک حاشیه امن باریکی از نظر کرونا
دارد.وی ادامه داد :برای بازگشت فعالیتهای
اجتماعی و مدنی نباید شــتاب زدگی صورت
گیرد و اگر ما دوباره دچار پدیده بازگشت همه
گیری در تهران شــویم ممکن اســت مجبور
باشــیم برای مدتی طوالنــی محدودیتها را
اعالم کنیم .شــرایط تهران همچنان ناپایدار
است و باید حداقل سه هفته آمار بیماری سیر
نزولی داشته باشــد تا ما بتوانیم به شرایط به
نسبت پایدار برسیم.

مورد عجیب بازگشایی مدارس
مــورد عجیبی که در هفته اخیــر زمزمههای
آن مطرح و ســپس از طــرف وزارت آموزش
و پرورش تایید شــد ،بازگشــایی مدارس در
مناطق زرد و آبــی کرونایی بود .اتفاقی که به
نظر میرســد بدون کار کارشناسی و با شتاب
زدگی در حال رخ دادن اســت و دلیل موجهی
برای آن وجود ندارد.
دانش آموزانی که از ابتدای ســال با شــرایط
آمــوزش از راه دور و مجازی درس خواندهاند،
حاال در مناطق زرد و آبی و آن هم با شــرایط
و ضوابطی میتواننــد در کالس درس حاضر
شوند.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش
در این زمینه گفت :آموزش حضوری شــامل
دانش آموزان پایههــای اول و دوم ابتدایی در
مناطق زرد و آبی ،دانش آموزان مدارس ابتدایی
و متوســطه دارای جمعیت کمتر از  ۵۰نفر و
هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای و کار
و دانش در وضعیت زرد و آبی میشود.
وی بیان کرد :دستورالعمل بازگشایی کالسها
و مدارس مذکور از اول بهمن امسال در  ۶بند
و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به ادارات کل
استانی ارسال شده است.
وزیــر آموزش و پرورش همچنین روز  ۲۱دی
ماه اعالم کرده بود کــه از ابتدای بهمن ماه،
حضــور کادر اداری و اجرایی همه مدارس به
استثنای مناطق قرمز کرونا ،در مدارس اجباری
است.
وی یکی از دالیل تصمیم ســتاد ملی مقابله
با کرونا در زمینه بازگشایی مدارس در مناطق
زرد و آبی را برقرار شدن ارتباط با خانوادهها و
اطمینان از کیفیت آموزش دانست.
ایــن اتفاق عجیب در حالی رخ میدهد که خو
گرفتن دانــش آمــوزان و خانوادههای آنها با
شرایط آموزش غیرحضوری در ماههای اخیر و
با گذشت نزدیک به چهار ماه از سال تحصیلی
انجام شــده و حتــی میتــوان آموزشهای
تکمیلی برای پایههای اول و دوم ابتدایی را در
سال تحصیلی بعد و پس از انجام واکسیناسیون
بخــش زیادی از جامعه علیــه ویروس کرونا،
انجام داد.

تاالرها در انتظار زوجهای جوان
هرچند شــیوع ویروس کرونا مانع تشــکیل
خانوادههــای جوان نشــد و زوجهــای جوان
حتی از این شرایط اســتفاده بهینهای کرده و
هزینههای سرسام آور مراسم جشن ازدواج را
صرفه جویی کردنــد ،اما حاال تاالرها در حال
بازگشایی هستند.
به هر حال نمیتوان از آسیبهای اقتصادی به
تاالرها و افرادی که با واسطه و بی واسطه در
این مکانها مشــغول به کار بودند ،به سادگی
عبور کرد ،اما نکته مهم اینجاست که تاالرها
محل تجمع محسوب میشــوند و در نتیجه
یکی از بهترین مکانها برای شــیوع ویروس
کرونا هستند.
نکته قابل تامل در مورد بازگشایی تاالرها این
اســت که منع تردد شــبانه از ساعت  ۲۱تا ۴
صبــح همچنان در حال اجراســت .این یعنی
خانوادههــا در صورت دعوت به یک مراســم
جشن ازدواج باید با وســایل نقلیه عمومی یا
تاکسیهای اینترنتی به تاالر مربوطه مراجعه
کنند یا مراسم باید قبل از ساعت  ۲۰به پایان
برســد تا خانوادهها با وسیله نقلیه شخصی و
قبل از ساعت منع تردد به منزل خود برگردند.
نکتهای که به نظر میرســد اصال مورد توجه
قرار نگرفته یا دچار ساده انگاری شده است.
البته بازگشــایی تاالرها با امــا و اگرهایی نیز
همراه بوده و قرار بر این است که پروتکلهای
بهداشتی در این زمینه اجرا شود.
خســرو ابراهیمــی نیــا رییــس اتحادیه
تاالرهــای پذیرایی و تجهیــز مجالس در
این زمینه گفت :تاالرهای پذیرایی با یک
ســوم ظرفیت پس از یک ســال تعطیلی
بازگشــایی شدند .بازگشایی تاالرها به این
معنی نیســت که مهمانی برگزار میشود،
بلکه فقــط مجوز فعالیت بــه صنوف این
رســته داده شــده اســت .این واحدها با
رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی از
جمله فاصلهگذاری اجتماعی ،اســتفاده از
یک ســوم ظرفیت ،اســتفاده از لوازم یک
بار مصرف مانند قند ،شــکر ،نمک ،فلفل
و اســتفاده از ماســک و دســتکش برای
همــه کارکنان و با تاییدیه اتحادیه فعالیت
میکنند.به هر حال به نظر میرسد عادی
انــگاری نه از طرف مــردم ،بلکه از طرف
مسئوالن و با مشــاهده آمارهای کاهشی
بســتری و فوت کرونا اتفاق افتاده است.
هرچند نمیتوان از آســیبهای اقتصادی
به اصناف گذشــت ،اما ســوال اینجاست
که آیا بازگشــایی مــدارس در مناطق زرد
و آبی یا حضور دو ســوم کارکنان در محل
کار تاثیــری در بهبود روند ارائه خدمات یا
آموزش دارد؟ در مجموع به نظر میرســد
ایــن دلتنگی بــرای خیز بعــدی کرونا و
افزایش موارد ابتال و بستری و فوت روزانه
کامال مشهود است.

خبر

۲شرط وزارت بهداشت برای بازگشایی مشاغل ۳و۴

معــاون فنی مرکز ســامت محیط و کار
وزارت بهداشــت با اشــاره به آغاز به کار
تاالرهای پذیرایی و مشــاغل گروه سه و
چهار در مناطــق آبی و زرد کرونا ،از تهیه
و تدوین پروتکلهای جدید بهداشتی برای
بازگشاییهای جدید خبر داد.
مهندس محســن فرهادی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره بازگشایی تاالرهای پذیرایی
در شهرهای زرد و آبی ،گفت :در شهرهای
زرد و آبی که میزان بیماری کرونا نســبت
به شــهرهای قرمز و نارنجی کمتر است،
بر اســاس گروهبندی مشــاغل مقرر شد
تاالرهای پذیرایی بازگشایی شوند ،اما این
بازگشــایی طبیعتا با رعایت پروتکلهای
بهداشتی سختگیرانه همراه خواهد بود.
بازگشــاییهای جدید منوط به رعایت ۲
شرط وزارت بهداشت
وی با بیان اینکــه دو موضوع در رابطه با
کرونا منجر به وصل شــدن حلقه انتقال
بیماری میشــود؛ موضــوع اول تجمعات
بدون فاصلهگذاری اســت و موضوع دوم
عدم تهویه مناسب هوا است ،افزود :بر این
اساس در بازگشــاییهای جدید ،مراکزی
مجاز به فعالیت خواهند بود که دو موضوع
ذکر شده را رعایت کنند.
چگونگی بازگشایی تاالرهای پذیرایی
فرهادی ادامه داد :در مورد تاالرها میدانیم
که تجمعات شکل خواهد گرفت ،بنابراین
باید پروتکلها را رعایت کنیم یعنی فاصله
افراد از یکدیگــر در تاالرها حداقل  ۲متر
باشــد که در مجموع نیاز بــه  ۴مترمربع
فضا اســت .تهویه مناسب نیز شرط بعدی
ما اســت .از ســوی دیگر کنترل مستمر
در تاالرها یا واحدهای مشــابه با آن مثل
مهدکودکها ،استخرهای سرپوشیده و ...
بسیار حائز اهمیت است.
عدم رعایت پروتکلها به ضرر واحد صنفی
تمام میشود

فرهادی با اشــاره به آغــاز به کار فعالیت
تاالرهــا و مجموعه واحدهای صنفی پس
از تعطیلیها در اردیبهشت ماه سال جاری،
تصریح کرد :در آن مقطع زمانی متاسفانه
کمکم پروتکلهای بهداشتی کم اهمیت
تلقی شــد و به ســرعت بیماری افزایش
یافت .اگر قرار باشد در بازگشاییهای جدید
هم به همین شیوه رفتار کنیم ،متاسفانه در
مدت زمان اندکی مجبور به اعمال مجدد
محدودیتها خواهیم شد و این موضوع از
همه بیشتر به ضرر خود واحدهای صنفی
اســت که مدتها تعطیل بودند و از نظر
معیشــتی هم دچار مشکل شــده بودند.
بنابراین باید بیــش از واحدهای نظارتی،
خودشان بر عملکردشــان نظارت کنند تا
مشــکلی پیش نیاید .مثال تــاالر پذیرایی
که مشــکل تهویه دارد و در زیرزمین واقع
شده نمیتواند فعالیت کند تا بحث تهویه
را فعال کند.
ابالغ پروتکلهای جدید؛ ابتدای هفته آتی
وی درباره میــزان ظرفیت هر تاالر برای
پذیرش خدمت گیرندگان در بازگشاییهای
پیشرو ،بیان کرد :ستاد ملی مقابله با کرونا
در روز شنبه (  ۲۰دیماه) مصوبات جدیدی
داشــت که یکی از آنها اضافه شدن رنگ
آبی به رنگبندیهــای کرونایی بود و بر

این اســاس وزارت بهداشــت موظف شد
با دســتگاههای ذینفع اقدام به بازنگری
پروتکلهای بهداشتی داشته باشد .اکنون
مشــغول بازنگری پروتکلها در مشاغلی
هســتیم که قرار اســت در مناطق زرد و
آبی بازگشــایی شوند .برای برخی مشاغل
میتوانیم درصــد پذیرش اعالم کنیم که
مثال چند درصد از ظرفیتشان را استفاده
کنند .بــرای برخی از واحدهای صنفی نیز
که درصد پذیر نیستند ،تعداد نفرات مجاز
برای دریافت خدمت را اعالم خواهیم کرد.
این پروتکلهای جدید تا ابتدای هفته آینده
نهایی و اعالم میشود.
لزوم تست رپید و دورهای کارکنان
وی درباره تفــاوت پروتکلهای جدید با
پروتکلهای پیشــین ،اظهار کرد :این بار
شاغلین باید سالمت خود را با دادن تست
کرونا اظهار کنند .بســته به تعداد شاغلین
و نوع فعالیت کارکنــان ،تعداد دفعاتی که
فرد شاغل در یک هفته موظف است تست
رپیــد کرونا بدهد ،متفاوت اســت که این
موضوع در پروتکلهای جدید مشــخص
خواهد شد.
بــه کارگیری ناظــر مقیــم در تاالرهای
پذیرایی ،مراکز تفریحی آبی و باشگاههای

ورزشی
معــاون فنی مرکز ســامت محیط و کار
وزارت بهداشــت دربــاره نحــوه نظارت
بازرسان بهداشــت محیط بر فعالیت این
مشــاغل ،تاکید کــرد :بــرای تاالرهای
پذیرایــی ،مراکز تفریحی آبــی و برخی
باشگاههای ورزشی قصد داریم کارشناس
مقیــم توصیه کنیم .یعنــی واحد خدمت
دهنده بتواند با کارشــناس آزاد این حوزه
قراردادی داشــته باشــد کــه او را به کار
بگیرد ،این کارشــناس آزاد خصوصی به
عنوان نماینده مــا در واحد صنفی نظارت
۲۴ساعته دارد و ما به شکل رندوم به سراغ
آنها برویم.
وی بــا تاکید بر اینکه تنهــا مرجع اعالم
و ابــاغ پروتکلهای بهداشــتی ،وزارت
بهداشــت اســت ،گفت :اعالم اســتفاده
از ظرفیــت یک ســوم تاالرهــا چندان
کارشناسی شده نیست زیرا تعدادی از باغ
تاالرها ظرفیت هزار نفر مردانه و هزار نفر
زنانه دارند که یک سوم آنها جمعیتی حدودا
 ۶۰۰نفره است که در شرایط کرونا فعالیت
مراکز با این جمعیت درست نیست.

کدام مشاغل در مناطق زرد و آبی آغاز به
کار میکنند؟
وی افزود :همه مشاغلی که فعال در گروه
 ۳و  ۴بودنــد و تاکنون فعالیت نداشــتند
در مناطــق زرد و آبی فعال خواهند شــد.
مراکزی که بیشــترین میــزان تعطیلی را
داشتند شامل تاالرهای پذیرایی ،تفریحات
آبی ،شــهربازیها ،فعالیتهای فرهنگی
مثل ســینما و تئاتر و باشگاههای ورزشی
هستند که مشروط به رعایت پروتکلهای
بهداشتی میتوانند فعال باشند.
معــاون فنی مرکز ســامت محیط و کار
وزارت بهداشت در پاســخ به منتقدان به
بازگشاییها ،گفت :بازگشاییها با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی توام شده استو
در ایــن صورت حلقه انتقال بیماری وصل
نخواهد شد.

خبر

وزارت بهداشت :هوای تهران در وضعیت
بسیار ناسالم است

رییس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
اعالم کرد که هوای کالنشــهر تهران در وضعیت بسیار ناســالم است و از مردم و
به ویژه گروههای حساس خواست که از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.
به گزارش ایرنا از وزارت بهداشــت ،عباس شاهســونی روز سه شنبه درباره وضعیت
هوای تهران بیان کرد :کیفیت هوای کالنشــهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار
دارد .عموم مردم به خصوص گروههای حســاس از تردد غیر ضروری در سطح شهر
اجتناب کنند.
وی ادامه داد :با توجه به پایداری هوا و افزایش ترددها در سطح شهر ،کیفیت هوای
شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد .با توجه به اینکه آالینده مسئول ذرات
معلق اســت ،افراد مبتال به بیماریهای قلبی یا ریوی ،ســالمندان و کودکان باید از
هــر گونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند .افراد دیگر باید از فعالیت های
طوالنی یا سنگین در خارج از منزل اجتناب کنند.
شاهســونی گفت :در این شرایط در صورت عدم رعایت استفاده از ماسک مناسب و
حضور در فضای آزاد ،احتمال افزایش قابل توجه بیماریهای قلبی یا ریوی و مرگ
زودرس در بیماران قلبی و ســالمندان و افزایش قابل توجه عالئم تنفســی در کل
جمعیت وجود دارد.
وی افــزود :همچنین با توجه به ارتباط افزایش غلظت آالینده های هوا به خصوص
غلظت ذرات معلق کوچکتر از  ۲.۵میکرون و میزان ابتال و مرگ ناشی از کووید ۱۹
از عموم مردم به خصوص گروههای حساس مانند بیماران قلبی ،ریوی ،زنان باردار،
ســالمندان ،کودکان ،بیماران مبتال به دیابت و آسم درخواست میشود که از تردد در
فضای آزاد اجتناب کنند.
ریس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت اظهار کرد :ورزشکاران نیز
از ورزش در فضای باز و نزدیک به منابع آالینده هوا نظیر بزرگراهها اجتناب کنند.
شاهســونی از مردم خواست جهت حفظ ســامتی به جز موارد ضروری از فعالیت
ســنگین در هوای آزاد اجتناب کنند و در صورت ضرورت ،حداقل حضور را در هوای
آزاد داشته باشند.

انسان ها از مسیر شنیدن ،دیدن و اندیشیدن
غنی می شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت :انسان ها از مسیر شنیدن و دیدن و اندیشیدن غنی می
شوند و شکل می گیرند و کتاب امتداد هر سه اینهاست.
به گزارش خبرنگار مهر ،محســن حاجی میرزایی در اختتامیه هجدهمین جشــنواره
کتاب رشــد که صبح امروز برگزار شــد ،گفت :همواره حضور در رویدادهایی که با
موضوع کتاب برگزار می شود جذاب است چون کتاب نقش رفیعی در تمدن انسانی
دارد .خلقت و تعدیل آدم وجهه کریمه خداوند است اما آنگاه که تعلیم با قلم می شود
خداوند اکرم است و این موقعیت رفیعی برای کتاب است.
وی ادامه داد :انسان ها از مسیر شنیدن و دیدن و اندیشیدن غنی می شوند و شکل
می گیرند و کتاب امتداد هر سه است .کتاب فرصت انتخاب کردن می دهد .در کتاب
هیجان ها هم غنی می شــود و عمق پیدا می کند .تمدن با کتاب جان می گیرد و
اندیشه با کتاب قوت پیدا می کند.
وزیــر آموزش و پرورش بیان کرد :تعبیری داریم که می گوید کتاب عرصه جوالنش
گســترده است و می تواند جان را جال بدهد و انسان را غنی کند و هم ممکن است
مسیر او را در معرض کاستی ها قرار دهد .دامنه کتاب در مسیر تربیت انتها ندارد .ما
با کتاب می خواهیم مسیر تربیت را به پیش ببریم.
وی ادامه داد :اتفاق مهمی در عرصه تربیت در حال شــکل گیری است که پیام کلی
اش این اســت که ذهن انسان مخزنی برای انباشــته کردن اطالعات نیست و باید
مجال خالقیت پیدا کنند و پرســش گری و پژوهشگر باشند؛ باید نقاد باشند و برای
زیســتن مستقل و شرافتمند که توانایی مشارکت موثر در حیات اجتماعی دارد آماده
باشند .در چنین رویکردی کتاب تنها در صدد انباشته کردن اطالعات بر نخواهد آمد.
حاجی میرزایی بیان کرد :تعلیم و تربیت در صدد دانش افزایی نیســت بلکه در صدد
این است که همه وجوه شخصیت انسان را بارور کند .در فرصتی که به کتاب پرداخته
می شــود باید کتاب هایی معرفی شوند که این ظرفیت را دارند .اینکه چه موضوعی
برای کتاب انتخاب می شود بسیار مهم است.
وی گفت :اینکه ما آنچه می دانیم را می گوییم و می نویسیم یا آنچه باید به جامعه
داده شود .در یک سو نویسنده و داشته های او موضوع است و در سوی دیگر مخاطب
و نیازهای او موضوع است و ما باید پل هوشمندی بین اینها باشیم .این جشنواره باید
فرصت چنین پیوندی را برقرار کند.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد :دانشــجویی کار پژوهشی و تالیفی خود را محضر
استاد برد و استاد پس از مطالعه گفت این کار بسیار صحیح و بدیعی است و دانشجو
خرسند شد اما استاد گفت باید به نکتهای توجه کنید که نکات بدیعش صحیح نیست
و نکات صحیحش بدیع نیست .ما به دنبال محتوایی هستیم که بدیع صحیح باشد.
حاجی میرزایی گفت :ما به دنبال کتابی هســتیم که انســان را در تراز تمدن نوین
اسالمی و ســند تحول تربیت کند در این میان نقش ســازمان پژوهش یک نقش
کلیدی اســت باید در راستای ماموریت تربیتی به این پدیده نگاه کنیم چراکه تربیت
یک نگاه یکپارچه اســت .در بین تمام موهبتهای خــدا و فرصتهای تاثیرگذاری
انســان ،هیچ تاثیری عمیق تر و پایدارتر از تاثیری که از مجال نوشتن و قلم حاصل
میشود نداریم.
در انتهای سخنان حاجی میرزایی برگزیدگان این دوره از جشنواره کتاب رشد جایزه
خود را از دست وی دریافت کردند.

کرونا جان  ۹۸نفر دیگر را در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون یک میلیون و  ۲۹۹هزار
و  ۲۲نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــده و با فوت  ۹۸نفر از بیماران
مبتال به کرونا در  ۲۴ســاعت گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۵۶هزار و ۳۶۰
نفر رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،ســیما سادات الری روز سه شنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و
جانباختگان کرونا در ایران افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۲۳دی  )۱۳۹۹بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی  ۶هزار و  ۴۰۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد و  ۶۸۳نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون
و  ۲۹۹هزار و  ۲۲نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۸۸هزار و  ۴۵۶نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۵۰۷نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون  ۸میلیون و ۲۶۲
هزار و  ۱۶۶آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :هم اکنون بر اساس آخرین تحلیل ها ،هفت شهرستان ساری ،آمل ،فریدونکنار،
قائمشــهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز
قرار دارند.همچنین  ۳۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۲
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
به گزارش ایرنا ،ویروس کرونا عامل بیماری کووید  ۱۹از اواخر ســال  ۲۰۱۹در شهر ووهان
چین مشــاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت
جهانی در اسفند ( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی (همه گیری جهانی) این بیماری را تأیید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از  ۹۱میلیون نفر را در دنیا مبتال
کرده و بیش از یک میلیون و  ۹۵۰هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .ایران
از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نســبت جمعیت نهمین کشور دنیاست .تعداد
فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک ،ایتالیا ،انگلیس ،فرانسه و روسیه بیش از ایران بوده
است.ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان ،بینی
و چشم به افراد منتقل میشود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی و چشایی
و مشکالت گوارشی از جمله عالئم بیماری کووید  ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به
ویروس دچار بیماری خفیف میشوند.

